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Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Р ұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Р еспубликасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Жоғары білім беру
№
1

Шифр
6B022

Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
Гуманитарлық ғылымдар

2

6B023

Тілдер және әдебиет

3

6B032

Журналистика және ақпарат

4

6B041

Бизнес және басқару

5

6B042

Құқық

6

6B051

Биологиялық және сабақтас ғылымдар

7

6B052

Қоршаған орта

8

6B053

Физикалық және химиялық ғылымдар

9

6B054

Математика және статистика

10

6B061

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

11

6B071

Инженерия және инженерлік іс

12

6B072

Өндірістік және өңдеу салалары

13

6B075

Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)

14

6B081

Агрономия

15

6B082

Мал шаруашылығы

16

6В091

Ветеринария

Беру үшін негіз

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің төрағасының
2020 жылғы 17 тамыздағы № 345 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

"А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
110000, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы , Қостанай Қ .Ә.,
улица А. Байтурсынова, № 47 үй, БСН/ЖСН: 200740006481
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Лицензиар

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

2-2
мемлекеттік мекемесі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Кобенова Гульзат Исбасаровна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі

027

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні

2020 жылғы 17 тамыз

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

